
RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 2015-11-25 

Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 - 12.00 

Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande 
Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot 
J an-Erik Wildros (S) Kommunstyrelsen, ledamot 
Åke Olsson PRO 
Johnny Magnusson PRO 
Anja Bennhagen PRO 
Kicki Abrahamsson PRO 
Laila Andersson SPF 
Sonja Nilsson SPF 
Eva Holmberg SPF 
Nils Olofsson SPRF 
Kristina Sjöberg SPRF 
Bengt-Åke Petersson SKPF 
Christel Svensson SKPF 

Övriga deltagare Carina Lagerlund, Monica Olsson, Annette Sander samt sekreterare Joakim 
Karlsson. 

Utses att justera Laila Andersson (SPF) 

J usteringsplats/ Kommunledningsförvaltningen/onsdagen den 25 november 2015 kl. 16.30 
Tid 

7MJ/VlI-*1 W5$øñ 
Sekreterare Joakim Karlsson Paragrafer: 50 - 57/ 
Ordförande “Sune Håkansson (RP) 

M .m .'

x 

Justerande Laila Andersson (SPF) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Ronneby Kommunala Pensionärsråd 

Sammanträdes- 
datum 2015-11-25 §§ 50-57 

Datum för anslags Datum För anslags 
uppsättande 2015-11-25 nedtagande 2015-12-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift 
Joakim Karlsson 

Justeras Utdragsbestyrkande
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§50 

Mötets öppnande och val av justeringsperson. 
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar välkommen till dagens sammanträde. 
Laila Andersson, (SPF), utses att justera dagens protokoll. 

§51 

Rundvandring i trygghetsboendet 
Värdinnorna Carina Lagerlund och Monica Olsson föredrar ärendet. Den nya värdinnan Monica Olsson 
presenterade sig för ledamöterna. 

Bottenvåningens lokaler är fortfarande i en uppstartningsfas. Lokaler där gym och spa finnas står idag 
tomma. 

För tillfället bor det 23 personer i de 20 nya lägenheterna. Trygghetsboendets dörrar är utrustade med 
teknologi som bygger på taggar och personliga koder. 

Carina Lagerlund förklarar de, enligt henne, positiva effekter av att ha ett trygghetsboende i anslutning 
till ett särskild boende. 

Pensionärsföreningarna fick avslutningsvis en rundvandring på bottenvåningen av Carina och Monica. 

§52 

Sammanträdestider 2016 
Ledamöterna i de kommunala pensionärsrådet har erhållit ett förslag på Sammanträdestider för år 2016. 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att godkänna förslaget till Sammanträdestider för 2016. 

§ 53 

Förnyat påpekande till kommunstyrelsen angående reglemente för KPR 
Laila Andersson (SPF) får i uppdrag av pensionärsföreningarna att utforma en ny skrivelse till 
kommunstyrelsen angående ett reviderat reglemente för KPR. Skrivelsen ska bland annat bestå i att 
pensionärsföreningarna får utse en vice ordförande samt att kilometerersättning ska gälla för 
ledamöterna på sammanträden och beredningar. 

§54 

Aktuellt angående hjälpmedel 
Annette Sander, verksamhetschef hjälpmedelcenter i Karlskrona, föredrar ärendet. 

Hj älpmedelcenter i Karlskrona, vilket ingår i landstingets regi, har flera hj älpmedelskonsulenter som 
arbetar mot förskrivare, som i sin tur förskriver ett hjälpmedel till en behövande. En förskrivare kan 
vara en exempelvis arbetsterapeut, sjuksköterska bland annat. 

Landstinget har ett stort förråd med olika hjälpmedel, vilket innebär att landstinget kan erbjuda leverans 
varje dag inom 24 timmar. 
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Kommunala Pensionärsrådet 2015-11-25 

Rent operativt är hj älpmedelcenter under samverkansnämnden där alla länets kommuner finns 
representerade. Samverkansnämnden består av 75 procent av kommunala representanter och 
sammanträder 4-5 gånger per år. 

Ett hjälpmedel ska kunna ersätta en funktion eller ett kommunikationsmedel. För att få ett hjälpmedel 
kontaktar den behövande sin kommun och dess förskrivare som i sin tur testar behovet med den 
behövande. Uppföljning gör förskrivaren med vårdtagaren. 

Anders Lund (M), informerar pensionärsföreningama att hjälpmedelhandboken finns tillgänglig på 
landstingets hemsida. På landstingets hemsida finns det även möjlighet att se vilket utbud av vilka 
hj älpmedel som finns. 

Annette Sander, informerar om ”Säker färdtjänst”. Det år nya riktlinjer för säkerheten i en rullstol 
under en fárdtj änstresa som börjar gälla från den första mars år 2016. Riktlinjerna går ut på att personer 
som använder rullstol ska ta kontakt med en förskrivare som i sin tur utrustar rullstolen med nya 
tillbehör. Det är riktlinjer som kan komma bli en stor kostnad för kommunerna i länet. 

§55 

Aktuellt i äldreförvaltningen 
Sune Håkansson (RP) redogör för aktuellt i äldreförvaltningen. 

Vad gäller ombyggnationen av Ålycke beräknas kostnaden landa på ca 30 miljoner kronor, vilket är 
mer än vad vi förväntat oss. När byggnationen väl är genomförd uppskattas det leda till en rejäl 
upprustning. 

Målsättningen är att byggnationen görs under år 2016. Frågor som lyfts kring ombyggnationen rör 
bland annat om man ska flytta verksamheten under själva byggnationen. I dagsläget är det inte klart hur 
denna fråga ska lösas. 

Byggnationen ska avse gemensamhetslokalema vilket ska kunna generera två, möjligtvis tre nya 
lägenheter. 

§ 56 

Rapport från kommunstyrelsen 
J an-Erik Wildros, (S), informerar från kommunstyrelsens två senaste sammanträden. 
Kommunstyrelsens protokoll finns att ta del av på kommunens hemsida. 

Pensionärsföreningama beslutar att kommunstyrelsens föredragningslista ska bifogas med det utskick 
som ledamöterna erhåller till KPR:s sammanträden. 

§57 

Övriga frågor 
Åke Olsson, PRO, undrar vart hans fråga kring halkskydd befinner sig. 

Anders Lund, (M), svarar att hans framställan till äldrenämnden kommer tas upp på nästa sammanträde 
och sin tur vidare till äldreförvaltningen för behandling. 

Johnny Magnusson, (PRO), tycker att det skulle vara intressant med en föredragning om vad som är 
aktuellt i de andra nämnderna och inte bara vad som är aktuellt i åldrenämnden.
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Kommunala Pensionärsrådet 2015-11-25 

Sune Håkansson, (RP), svarar att det är möjligt att bjuda in de personer som pensionärsföreningarna 
tycker är lämpliga. 

Kicki Abrahamsson, (PRO), påpekar att protokollen är intetsägande och att pensionärsförernngarna vill 
kunna ta del av det som diskuterats på sammanträdena. 

Joakim Karlsson, sekreterare, svarar att ordföranden äger protokollet och att inom Ronneby kommun 
skrivs det beslutsprotokoll och inte diskussionsprotokoll. 

Sune Håkansson, (RP), svarar att han ska återkomma i frågan under nästa år. 

Sune Håkansson (RP), önskade pensionärsföreningarna en god jul och ett gott nytt år. 
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